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EDITAL

NO

6/2019

ANToNIo HENRTQUE cABRrrA, presidente da Assembleia Municipal
cnmprimento do disposto no

no 1 do art.o 55o da Lei zs

/

de

olhio,

em

de 12 de setembro, faz saber

201,3

que:

A Assembleia Municipal de olhio

a que presido, em sessio

ordindria realizada no dia 26

de Margo de 20'1,9, deliberou o seguinte:

Periodo da Ordem do Dia:
Posta a votaEio a proposta de admissdo de um ponto pr6vio na ordem do Dia. foi a
mesma aprovada por unanimidade
Ponto Pr€vio - Proposta de voto de Pesar, de Manifestagio de solidariedade e de Apelo
de Contributo para com o povo mogambicano;
Posta A votagdo, a proposta foi aprovada por unanimidade.

1. Deliberagdo da proposta n" 68/

201,9

da Camara Municipal para nao exercer, no

corrente ano de 2019, as compettncias no dominio da protecqio e saride Animal e da

seguranEa dos Alimentos, transferidas para os municipios pelo Decreto-Lei no
20/2019 de 30 de laneiro;
Posta a votag6o, a proposta de n6o serem exercidas pela

em 2019, as competencias relativas

i

cimara Municipal de olhdo,

ProtecEao e sa6de Animal e

i

seguranga dos

Alimentos, transferidas para os municipios pelo Decreto-Le i n" 20/ 2019, de 30 de
Janeiro, foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Municipal da cDU apresentado
declaragio de voto.

2. DeliberaEio da proposta no

69 /

2079 da C6mara Municipal para

nio

exercer, no

corrente ano de 2019, as competcncias no domlnio da Educagdo, transferidas para os

municipios pelo Decreto-Lei

no

2T/

201,9

de 30 de Janeiro;

i votaEio, a proposta de nio serem exercidas pela C6mara Municipal de olhio,
en 2019' as compet€ncias relativas i Educagio, transferidas para os municlpios pelo
Posta
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Decreto-Lei no 21./2019, de30 de Janeiro, foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo

Municipal da CDU apresentado declaragio de voto.
3. Deliberagio da proposta n"

70

/2019 da CAmara Municipal para neo exercer, no

corrente ano de 2019, as compe€ncias no dominio da Culfura, transferidas para os

municipios pelo Decreto-Lei

no 22/ 2019 de 30 de Janeiro;

Posta e votagao a proposta de n6o serem exercidas pela Cimara Municipal de Olh6o,

em 2019, as compet€ncias relativas

i

Culfura, transferidas para os rnunicipios pelo

Decreto-Lei no 22 / 2O19, de 30 de Janeiro, foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo

Municipal da CDU apresentado declaragio de voto.
4. Deliberagio da proposta no 71/2019. da CAmara Municipal para neo exercer, no
corrente ano de 20L9, as compet€ncias no dominio da Satide, transferidas para os
municipios pelo Decreto-Lei n' 23/ 2019 de 30 de Janeiro;
Posta

i

votagio

a proposta para n6o serem exercidas pela

em 2079, as competencias relativas

i

Ctmara Municipal de Olhio,

Saride, hansferidas Pzua os municipios pelo

Decreto-Lei no 23 / 2019, de 30 de Janeiro, foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo

Municipal da CDU apresentado declaragdo de vob.
5. ApreciaEso e deliberaEEo da proposta no 72/ 201'9 da CAmara Municipal relativa ao
Regulamento do concurso para ahibuig5o de habitag6es em regime de venda a custos

controlados;
Posta A votagio, foi a proposta apresentada aprovada por maioria de 22 votos a favor e

com 2 absteng6es (uma da Senhora Deputada M6nica Neto do Grupo Municipal do BE
e outra do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ambos com apresentagdo de
declarag6es de voto).

6. Apreciagio e deliberagio sob proposta da Cdmara Municipal dos documentos de
prestagEo das contas do exercicio de 2018;

Posta A votaqSo, foi a proposta relativa a Prestagao das contas do exerc{cio de 2018

aprovada por maioria de14 votos a favor (sendo 11 votos do Grupo Municipal do PS e
3 votos dos Presidentes das Juntas de Freguesia de

Olhio, de PechSo e de Quelfes),2

/
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votos contra do Grupo Municipal da CDU (que apresenta declaragao de voto) e 8
absteng6es

(6 do Grupo Municipal Sim, PPD/ISD e CDS/PP, uma da

Senhora

Deputada do Grupo Municipal do BE e uma do Senhor Presidente da UniSo de
Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta).

7. ApreciagSo e deliberagdo sob proposta da Cdmara Municipal da segunda revisdo do
Orgamento para 2019 e as Op96es do Plano.
Posta

i votagio foi a proposta aprovada por maioria de 14 votos a favor (11 votos do

Grupo Municipal do [€

e3

votos dos Presidentes das Juntas de Freguesia de Olh6o, de

Pech6o e de Quelfes) e 10 absteng6es (6 do Grupo
2 do

Municipal Sim, PPD/f€D

e

CDS/PP,

Grupo Municipal CDU, uma do Grupo Municipal BE e uma do Senhor Presidente

da Unido de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta).

8. Apreciagio

e deliberaEEo da

proposbn"

79

/2lJ19 da CAnara Municipal da declaragio

de interesse municipal - Edificagdo de Centro de Recolha Oficial em prddio rdstico

municipal.
Posta e votagao foi a proposta aprovada por unanimidade.

Olh6o,28 de Margo de 2019

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Ant6nio Henrique Cabrita)

GERTTDAO DE AFIXA9AO

Certifico que a SecASo de Expediente e Limpeza do Municipio de Olh6o,
procedeu ir afixagio do presente Edital, composto por tr€s pdginas nos termos

do artigo l12o do C6digo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-lei n" 412015. de 7 de Janeiro.

Olh6o, 28 de margo de 2019

A Coordenadora T6cnica da Secgio de Expediente eLimpeza

*P^. A. R.*j*.- =;'\o&v.iMaria do Ros6rio S.I. Rodrigues

